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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  : Λειτουργικού Σχεδιασμού                 
ΤΜΗΜΑ  : Eφαρμογών Δικτύου 
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.  : 10695/ΓΕΔΣΕ/ΔΙΣΛ     
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  : Δ. Νικολακοπούλου 
ΤΗΛ./ΕΣΩΤ.  : 210 8200944 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  : 17/10/2016 
 
ΘΕΜΑ : Ίδρυση νέας λεωφορειακής γραμμής με ονομασία «ΣΑΡΩΝΙΔΑ-

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ» και αριθμό γραμμής 123 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
1. Έχοντας υπόψη :  

α)  Τις διατάξεις του Ν. 3920/2011. 
β) Τα με αρ. πρωτ. 190/13.7.2016 και 1708/13.10.2016 έγγραφα του Υπουργείου 

Οικονομίας,  Ανάπτυξης και Τουρισμού, με τα οποία τεκμηριώνεται η ανάγκη κάλυψης 
των μετακινήσεων των σπουδαστών της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Αναβύσσου. 

γ) Τo με αρ. πρωτ. 97/7.4.2016 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού. 

δ) Τις με αρ. 69/2016 και 206/2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού. 
ε) Τα με αρ. πρωτ. 47/17.6.2013, 65/30.6.2014, 90/19.2.2016 και 95/12.5.2016 έγγραφα του 

Εξωραϊστικού – Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Τριάδος Βούρλων Αναβύσσου προς τον 
ΟΑΣΑ και το με αρ. πρωτ.  8187/8.6.2016 έγγραφο με συνημμένες 6500 υπογραφές 
κατοίκων της περιοχής. 

στ) Τα με αρ. πρωτ. 2293/11.11.2013 και 615/4.4.2016 έγγραφα του ΙΕΚ Αναβύσσου. 

ζ) Το με αρ. πρωτ. 25801/9.12.2014 έγγραφο της Δ/νσης Τουριστικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού. 

η) Το με αρ. πρωτ. 2035/6.3.2016 έγγραφο της Ένωσης Συλλόγων Δήμου Σαρωνικού. 

θ) Τα αιτήματα μεμονωμένων κατοίκων της περιοχής. 

ι) Το σχεδιασμό του ΟΑΣΑ. 

κ) Την αυτοψία που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας. 

2. Αποβλέποντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
  
1. Την ίδρυση νέας κυκλικής λεωφορειακής γραμμής με αριθμό γραμμής 123 και ονομασία 

«ΣΑΡΩΝΙΔΑ-ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ». Η Αφετηρία της νέας λεωφορειακής γραμμής ορίζεται επί της 
λεωφόρου Σαρωνίδος, μεταξύ της οδού Λευκάδος και της λεωφόρου Αθηνών - Σουνίου. 
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Συγκεκριμένα, ιδρύεται περίπου 25μ μετά την οδό Λευκάδος (2μ πριν το δεύτερο στύλο 
ηλεκτροφωτισμού). Η ονομασία της είναι «ΑΦΕΤΗΡΙΑ» και ο ΚΣ 840026. 

 
2. Η διαδρομή της νέας κυκλικής λεωφορειακής γραμμής  123 «ΣΑΡΩΝΙΔΑ-ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ» είναι 

η εξής: 
Από λεωφόρο Σαρωνίδος, αριστερά λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, αριστερά περιφερειακή 
οδό Λάκας, δεξιά λεωφόρο Καραμανλή, δεξιά λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, δεξιά λεωφόρο 
Σαρωνίδος, αριστερά Κεφαλληνίας, αριστερά Ποσειδώνος, αριστερά Λευκάδος, δεξιά 
λεωφόρο Σαρωνίδος, όπου και η Αφετηρία.  
 

3. Για τη νέα κυκλική λεωφορειακή γραμμή 123 ιδρύονται οι εξής νέες στάσεις: 
 
1. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «ΣΠΑΡΤΗΣ» με ΚΣ 840027, επί της λεωφόρου Αθηνών – 

Σουνίου στο 45,5Χλμ, μετά την έναντι οδό Σπάρτης. Η απόσταση από την προηγούμενη 
στάση με ονομασία «ΑΦΕΤΗΡΙΑ» είναι περίπου 725μ. 

2. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «ΝΑΥΣΙΚΑΣ» με ΚΣ 840028, επί της λεωφόρου Αθηνών – 
Σουνίου, στο υφιστάμενο στέγαστρο που βρίσκεται μεταξύ των έναντι οδών Ναυσικάς 
και Ηλέκτρας. Η απόσταση από την προηγούμενη στάση με ονομασία «ΣΠΑΡΤΗΣ» είναι 
περίπου 675μ. 

3. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ» με ΚΣ 840029, επί της λεωφόρου 
Αθηνών – Σουνίου, στο υφιστάμενο στέγαστρο που βρίσκεται μετά την έναντι οδό 
Κωστή Παλαμά. Η απόσταση από την προηγούμενη στάση με ονομασία «ΝΑΥΣΙΚΑΣ» 
είναι περίπου 440μ. 

4. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ» με ΚΣ 840030, επί της λεωφόρου Αθηνών 
– Σουνίου, μετά την έναντι οδό Αμφιτρίτης. Συγκεκριμένα, ιδρύεται μπροστά στο δέντρο 
που βρίσκεται περίπου 1μ μετά το 2ο στύλο ηλεκτροφωτισμού. Η απόσταση από την 
προηγούμενη στάση με ονομασία «ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ» είναι περίπου 1150μ. 

5. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «ΜΑΒΙΛΗ» με ΚΣ 840031, επί της λεωφόρου Αθηνών – 
Σουνίου, στο υφιστάμενο στέγαστρο που βρίσκεται ανάμεσα στο 48χλμ και στο 48,5χλμ. 
Η απόσταση από την προηγούμενη στάση με ονομασία «ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ» είναι περίπου 
985μ. 

6. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» με ΚΣ 840032, 
επί της λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου, στο υφιστάμενο στέγαστρο που βρίσκεται στο 
49χλμ, έμπροσθεν της σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων. Η απόσταση από την 
προηγούμενη στάση με ονομασία «ΜΑΒΙΛΗ» είναι περίπου 325μ. 

7. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ» με ΚΣ 840033, επί της λεωφόρου 
Αθηνών – Σουνίου, στο υφιστάμενο στέγαστρο που βρίσκεται μετά το 49χλμ, στην έξοδο 
από την παραλία Αγίου Νικολάου. Η απόσταση από την προηγούμενη στάση με 
ονομασία «ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» είναι περίπου 460μ. 

8. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «1η ΛΑΚΑΣ» με ΚΣ 840034, επί της περιφερειακής οδού 
Λάκας, περίπου 75μ μετά τη συμβολή της με τη λεωφόρο Αθηνών -  Σουνίου. Η 
απόσταση από την προηγούμενη στάση με ονομασία «ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ» είναι περίπου 
855μ. 

9. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «2η ΛΑΚΑΣ» με ΚΣ 840035, επί της περιφερειακής οδού 
Λάκας απέναντι από τα γραμματοκιβώτια ΕΛΤΑ, πριν την έναντι οδό Ηλέκτρας. Η 
απόσταση από την προηγούμενη στάση με ονομασία «1η ΛΑΚΑΣ» είναι περίπου 555μ. 
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10. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «3η ΛΑΚΑΣ» με ΚΣ 840036, επί της περιφερειακής οδού 
Λάκας απέναντι από τα γραμματοκιβώτια ΕΛΤΑ, μετά την έναντι οδό Ολύμπου. Η 
απόσταση από την προηγούμενη στάση με ονομασία «2η ΛΑΚΑΣ» είναι περίπου 370μ. 

11. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ-ΒΟΥΡΛΑ» με ΚΣ 840043, επί της λεωφόρου 
Καραμανλή, έναντι της οδού Μεταμορφώσεως. Η απόσταση από την προηγούμενη 
στάση με ονομασία «3η ΛΑΚΑΣ» είναι περίπου 1480μ. 

12. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «ΣΟΥΝΙΟΥ» με ΚΣ 840044, επί της λεωφόρου Καραμανλή 
(μεταξύ Ζαϊμη και λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου), περίπου 70μ πριν τη λεωφόρο Αθηνών – 
Σουνίου. Η απόσταση από την προηγούμενη στάση με ονομασία «ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ» είναι 
περίπου 450μ. 

13. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «ΑΛΥΚΕΣ» με ΚΣ 840045, επί της λεωφόρου Αθηνών – 
Σουνίου (μεταξύ λεωφόρο Καραμανλή και περιφερειακή οδό Λάκας), περίπου 5μ πριν 
από τον προειδοποιητικό φωτεινό σηματοδότη. Η απόσταση από την προηγούμενη 
στάση με ονομασία «ΣΟΥΝΙΟΥ» είναι περίπου 1055μ. 

14. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ» με ΚΣ 840046, επί της λεωφόρου 
Αθηνών – Σουνίου (μεταξύ Μπέκε και Λάμπρου Πορφύρα), στο υφιστάμενο στέγαστρο. 
Η απόσταση από την προηγούμενη στάση με ονομασία «ΑΛΥΚΕΣ» είναι περίπου 950μ. 

15. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» με ΚΣ 840047, 
επί της λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου, περίπου 10μ πριν από την είσοδο των 
καταστημάτων που βρίσκονται έναντι της εισόδου της σχολής Τουριστικών 
Επαγγελμάτων. Η απόσταση από την προηγούμενη στάση με ονομασία «ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ» 
είναι περίπου 485μ. 

16. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «ΜΑΒΙΛΗ» με ΚΣ 840048, επί της λεωφόρου Αθηνών – 
Σουνίου (μεταξύ Μαβίλη και Οδ. Ελύτη). Η απόσταση από την προηγούμενη στάση με 
ονομασία «ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» είναι περίπου 565μ. 

17. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με ΚΣ 840049, επί της λεωφόρου 
Αθηνών – Σουνίου στο Eden, (μεταξύ Μακεδονίας και Μεταμορφώσεως) περίπου 15μ 
μετά την υπόγεια διάβαση πεζών. Η απόσταση από την προηγούμενη στάση με 
ονομασία «ΜΑΒΙΛΗ» είναι περίπου 1105μ. 

18. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ» με ΚΣ 840050, επί της λεωφόρου 
Αθηνών – Σουνίου, στο υφιστάμενο στέγαστρο που βρίσκεται αμέσως μετά την οδό 
Κωστή Παλαμά. Η απόσταση από την προηγούμενη στάση με ονομασία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 
είναι περίπου 715μ. 

19. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «ΝΑΥΣΙΚΑΣ» με ΚΣ 840051, επί της λεωφόρου Αθηνών – 
Σουνίου (μεταξύ Ηλέκτρας και Ναυσικάς), στο υφιστάμενο στέγαστρο πλησίον της 
υπόγειας διάβασης πεζών. Η απόσταση από την προηγούμενη στάση με ονομασία 
«ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ» είναι περίπου 415μ. 

20. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «ΣΠΑΡΤΗΣ» με ΚΣ 840052, επί της λεωφόρου Αθηνών – 
Σουνίου  στο 45,5χλμ. Η απόσταση από την προηγούμενη στάση με ονομασία 
«ΝΑΥΣΙΚΑΣ» είναι περίπου 710μ. 

4. Για τη νέα κυκλική λεωφορειακή γραμμή 123 ιδρύονται οι εξής υπάρχουσες στάσεις: 

 
A/A ΚΩΔ.      ΟΝΟΜΑΣΙΑ       ΔΡΟΜΟΣ                   ΠΡ. ΔΡΟΜΟΣ  ΕΠΟΜ. ΔΡΟΜΟΣ            ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 
   --- ------ ------------------------- -------------------------  --------------------  -------------------- --- ---  -------------------------------  
1  840009 ΛΕΥΚΑΔΟΣ    ΛΕΩΦ.ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ   ΚΕΡΚΥΡΑΣ      760 (15

η 
ΑΘΗΝΩΝ-ΣΟΥΝΙΟΥ)     

2  840023 ΚΕΡΚΥΡΑΣ    ΛΕΩΦ.ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ   ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ               210      

3  840010 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ     ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ  ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ                300      

4  840011 ΚΕΑΣ        ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ      ΚΕΑΣ       ΕΝ.ΛΕΥΚΑΔΟΣ               305 

5  840011 ΑΦΕΤΗΡΙΑ    ΛΕΩΦ.ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ  ΛΕΥΚΑΔΟΣ   ΛΕΩΦ.ΑΘΗΝΩΝ-ΣΟΥΝΙΟΥ       425      
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5. Το συνολικό μήκος της κυκλικής διαδρομής είναι 16500μ ενώ ο συνολικός χρόνος της είναι 
30΄. 
 

6. Για τον πίνακα δρομολογίων της γραμμής η Ο.ΣΥ. μπορεί να ενημερωθεί από το HASTUS. 
 

7. Η λειτουργία της γραμμής θα επανεκτιμηθεί με βάση την επιβατική κίνηση. 
 

8. Ο Δήμος Σαρωνικού παρακαλείται: 
α. Να μεριμνήσει για τη διαγράμμιση του οδοστρώματος στο χώρο της Αφετηρίας της 
γραμμής επί της λεωφόρου Σαρωνίδος όπως αναγράφεται παραπάνω. 
β. Να μεριμνήσει για το κλάδεμα των δέντρων και τον καθαρισμό των παρακάτω χώρων, 
στους οποίους θα τοποθετηθούν στάσεις: 
1. Επί της λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου, στο 45,5χλμ στην κατεύθυνση προς Σούνιο 
(καθαρισμός). 
2. Επί της λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου, στο υφιστάμενο στέγαστρο που βρίσκεται μεταξύ 
των οδών Μπέκε και Λάμπρου Πορφύρα (καθαρισμός και κλάδεμα θάμνων) στην 
κατεύθυνση προς Αθήνα.  
 

9. Η Ο.ΣΥ. ΑΕ, προς την οποία κοινοποιείται η παρούσα απόφαση, παρακαλείται να μεριμνήσει 
για την υλοποίησή της. 

 
 

Ιωάννης Σκουμπούρης 
Διευθύνων Σύμβουλος 

 
 

         
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:  
1. Ο.ΣΥ. ΑΕ, fax: 210 4922075,  
2. Δήμος Σαρωνικού 
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  
1. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γραφείο Υπουργού 
2. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γραφείο Υφυπουργού 
3. Υπουργείο Τουρισμού, γραφείο Υπουργού 
4. Σχολή Τουριστικών επαγγελμάτων Αναβύσσου 
5. Εξωραϊστικός-πολιτιστικός σύλλογος Αγ. Τριάδος Βούρλων Αναβύσσου  
ΙΙΙ. ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:  
1. Γραφείο Δ/ντος Συμβούλου,  
2. Αρχείο 
3. Τμήμα Δρομολόγησης,  
4. Τμήμα Βάσης Δεδομένων,  
5. ΔΙΔΣ/Πληροφοριακό Κέντρο/11185,  
6. Δ. Νικολακοπούλου  

Για την ακρίβεια 
Η Διευθύντρια Διοικητικού 

 
 
 

Ίρις Αντωνοπούλου 
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